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تعمل هذه املداخلة على مقاربة املسرحية التفاعلية، بوصفها مسرحا ملتزما خاضعا للبعد   

اإليديولوجي املوجه للمجتمع، وصار نتيجة مباشرة للحركات املعارضة يف أوروبا وأمريكا، مث تطورت بفعل 

نصري واألزمات العوملة لتعكس آمال وآالم ومشكالت الدول والشعوب كمشاكل اهلجرة والتمييز الع

  .وغريها.. االجتماعية واالقتصادية 

وتتجلى الوظيفة األساسية للمسرحية التفاعلية يف الرتكيز على أدجلة املسرحية وفق توجهات 

ا�تمع، واستهداف مواضيع الساعة اليت تشغل فضاءه، حيث تعمل املسرحية التفاعلية على املروق من 

وضوع، أين تنتفي العالقة بني املمثلني واملتفرجني، وبني صالة العرض النمطية سواء ما تعلق بالشكل أو امل

وخشبة املسرح بإشراك املتلقي يف ساحة املسرح، بغض النظر عن توجهه يف عامل تسوده العوملة، وتذوب 

  :فيه احلدود املفتعلة بني األفراد واجلماعات، وهذا ما أدى بنا إىل مقاربة

 مفهوم املسرحية التفاعلية 

 ايات املسرح التفاعليبد 

  هاتأسس املسرح التفاعلي ومتظهر : 

 بني املسرح التفاعلي واملسرح التقليدي: 

  .مسرحية ، تفاعلية، عوملة، أدب تفاعلي: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

This intervention works on an approach ; the interactive play as a 
committed theater subject to the ideological dimension directed at society. It 
became a direct result of the opposition movements in Europe and America 
and was developed by globalization to reflect the hopes, pains and problems 
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of countries and peoples such as migration, racial discrimination, social and 
economic crises. 

The main function of the interactive play is to focus on the drama of 
the play according to the orientations of the society and to target the themes 
of the moment that occupy its space, where the interactive play on the girdle 
of the stereotype, whether the form or subject, where the relationship 
between representatives and spectators, In the arena of theater, regardless of 
its orientation in a world of globalization, and melt the boundaries of 
fabricated between individuals and groups, and this led us to approach: 

 •Interactive theater concept 
 •The beginnings of the interactive theater 
 •Foundations of interactive theater 
 •Interactive theater characteristics 
Keywords: play, interactive, globalization, interactive literature 

  

  

  

  :تقديم

جوانب حياة اإلنسان املعاصر،  كل  Globalisation  مست العوملة        

وعملت منذ البداية على إزالة احلدود واحلواجز بني األمم املختلفة؛ يف طموح جامح لسواد نظام 

ن األخذ عاملي جديد قائم على الثورة املعلوماتية املعتمدة على كم هائل من املعرفة واملعلومات، دو 

بعني االعتبار قيم اهلوية واحلضارة والثقافات واألعراف واحلدود اجلغرافية والتوجهات السياسية، 

  .وهو جوهر العوملة

هذه الثورة اليت اختص �ا القرن الواحد والعشرون، متكنت من تغيري النمطية السائدة يف 

ن ما مت حتقيقه خالل بضعة التفكري البشري والتعامل مع املوجودات، فكان من نتيجة ذلك أ

  .سنني يفوق ما حققته البشرية عرب آالف السنني

وعليه فإن تسارع وترية التطور الذي مس مجيع مناحي احلياة االقتصادية والسياسية 

والتكنولوجية، إىل جانب جمال االتصال واإلعالم؛ كان له أثر كبري يف تقريب املسافات حيث 

دورا رياديا ) االنرتنيت( ار الصناعية والشبكات املعلوماتية احلديثةتولت احلاسبات اآللية واألقم
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مهما يف نقل املعارف واملعلومات، وكل مواد االتصال بشكل مباشر وسريع، فأصبح العامل بالتايل 

  .يف ظل هذه التطورات قرية صغرية، ميكن مشاركة أي حدث عاملي فيها صورة وصوتا حلظة وقوعه

 من الفنون واآلداب على التكنولوجيات احلديثة، واستغلت وقد راهنت الكثري    

يف توسيع انتشارها، والزيادة يف رواجها؛ فقد أتاحت الوسائط االليكرتونية املعاصرة  معطيا�ا

، وعجلت بظهور مساحات فنية شاسعة للمتلقي، وسهلت عملية التواصل بني املبدع واملتلقي

الصوت، والصورة، والنص، واحلاسوب، " ن من أدب جديد هو األدب الرقمي الذي يتكو 

والعالقات التفاعلية املختلفة واملتنوعة، وقد يكون هذا األدب شعرا أو قصة قصرية، أو قصة 

  1."قصرية جدا، أو رواية، أو مسرحية

، وخيضع لعالقات تفاعلية )الصوت، والصورة، والنص( وهو أدب متعدد الوسائط

املبدع يدخل يف عالقات تفاعلية محيمية مع املتلقي الرقمي أو  مباشرة وغري مباشرة، مبعىن أن

االلكرتوين أو احلاسويب، بتبادل املالحظات واالنتقادات والتعليقات املختلفة يؤطر ذلك بيئة رقمية 

  .  يتم فيها التفاعل بني املبدع واملتلقي

توب على أرض بيئة أخرى لتطبيق مقولة النص املك"ومن هنا غدت املسرحية التفاعلية 

  2"الواقع، بعد أن كانت، ورقيا، تطبَُّق على بعض النصوص دون بعض

هذه العملية مل تعد جمرد اطالع املتلقي على منتج املبدع بل غدت عملية تشاركية 

  .بينهما يسهم كل واحد منهما يف بناء معمار النص

  :المسرحية التفاعلية مفهوم : أوال

النص األديب على خاصية هامة، وهي أن يطرح املؤلف أو تقوم التفاعلية يف            

املبدع فكرة أو يكتب جزءا من عمل أديب، فيشاركه املتلقي عرب الوسيط االليكرتوين املوصول 

  .باالنرتنيت يف إضافة تفاصيل أخرى تعضد العمل األديب وتؤثثه وتسهم يف امتداد النص وتوسعه

إىل توسم الصفة اجلمالية اليت تتصف �ا  التكنولوجيا بالفن ومن هنا أدى تواشج

العملية الفنية عن طريق حتويل الكامن إىل الظاهر، من خالل السعي إلبراز اجلانب اجلمايل يف 

يف ذلك جيمع . العمل األديب أو الفين وكيفية إضفائه يف العملية التصميمية والتنفيذية يف آن واحد

  .3"اجلمال هو املقياس األساسي للحقيقة العلمية" علماء الفيزياء يف القرن العشرين على أنَّ 
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منطا  Interactive Drama يف سياق ما قلنا سابقا تأيت املسرحية التفاعلية

يتجاوز الفهم التقليدي لفعل اإلبداع األديب الذي يتمحور حول املبدع "جديدا من الكتابة األدبية 

املستخدم أيضا للمشاركة فيه، / ى املتلقيالواحد، إذ يشرتك يف تقدميه عدة كتاب، كما قد يدع

وهو مثال للعمل اجلماعي املنتج الذي يتخطى حدود الفردية وينفتح على آفاق اجلماعية 

  .فتكون صفة التفاعلية والتشاركية هي السائدة 4".الرحبة

لدى املتلقني إلعالن توجها�م  وهكذا تتيح املسرحية التفاعلية قدرا كبريا من احلرية

مسار املسرحية حسب أهوائهم؛ فاملتلقي املوجود يف حضرة عرض مسرحي تفاعلي، ميتلك  وتغري

احلق املطلق الختيار الكيفية اليت سيكمل �ا العرض الذي بدأه، وهو غري جمرب على تتبع ترتيب 

األحداث، أو التقيد بتوجهات اجلمهور وال باملمثلني أنفسهم، وال بفضاء العرض املسرحي، بل 

زم بنفسه وخبياراته وتوجهاته فقط، لذا فهو ميتلك احلرية التامة للخروج عن النص وعن هو ملت

  5العرض املسرحي كما يشاء هو، وليس كما هو مفروض عليه

لقد خلخلت املسرحية التفاعلية الكثري من املفاهيم اليت كانت مطبوعة بنمطية واحدة 

املسرحية التفاعلية حتوال كبريا طال  فتهاال تتغري، فقد أحدثت الوسائط االلكرتونية اليت وظ

ملنظومة الدراما  املسرحية التفاعلية؛ بانتقاهلا من شعرية النص إىل شعرية الصورة، وتفويضها

، واليت تتلخص يف سيادة النص؛ األمر الذي وّلد جدال يف وأبعادهاالتقليدية بكل مفاهيمها 

ر للفرجة باستعمال الوسائط االليكرتونية، وبني أوساط املهتمني باملسرح الذين انقسموا بني منتص

  .الفرجة احلية املعتمدة على خشبة املسرح

  :بدايات المسرح التفاعلي: ثانيا

داخل ا�تمع،  يسعى إليصال  اً ملتزم حاً املسرح التفاعلي أو املسرح التحفيزي مسر  يعد 

وتطورت نتيجة مباشرة للحركات  صوت الطبقات املقهورة وقد ظهرت هذه الصيغة املسرحية

، وقد تطورت مع تطور شكل العامل احلايل 1968املعارضة يف أوروبا وأمريكا بعد عام 

والصراعات اليت حتكمه وحىت املشكالت اليت تعاين منها الدول على اختالف سياسا�ا، 

، ولكنَّ ..)ة إخلكالصراعات أو احلروب االقتصادية ومواضيع اهلجرة واملهاجرين واحلروب اإلثني(

أهم تأثري مباشر أدَّى إىل ظهور املسرح التفاعلي كان ظهور ا�تمعات املدنية والبحث عن أفق أو 

 .سبل موازية ملكافحة املشكالت يف العامل والتعامل مع القضايا اليت َخَلَقْتها العوملة
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     مثل املسرح التحفيزي  كان املسرح التفاعلي من الناحية املسرحية وليد ِصَيٍغ مسرحية سبقْتهُ 

agit-prop    واملسرح السياسي واملسرح الشعيب واملسرح الوثائقي ومسرح الشارع ومسرح

العصابات ، وكلها صيغ مسرحية ظهرت يف بدايات القرن املاضي وتطورت مع كتاب وخمرجني 

على سبيل املثال أعمال ونذكر هنا (ومنظرين ورجاالت مسرح أَثـَُّروا يف احلركة املسرحية يف العامل 

 .وغريهم بيتر فايس ،بريشت وبينيدتو

أوغستو وهنا وقبل تعريف املسرح التفاعلي ال بد من التوقف عند أعمال مسرحي برازيلي هو 

الذي ابتدع صيغة مسرح املضطهد وأطلقها على جتربته املسرحية اليت قام �ا بدايًة يف البريو  بوال

نية يف السبعينات من القرن املاضي ، وقد قدم معاجلًة نظرية لتجربته يف ويف بقية دول أمريكا الالتي

ألعاب للممثلني "و" قوس قزح الرغبة" ،"قف إنه ساحر"، " مسرح املضطهد"عدة كتب منها 

يف هذه النصوص، اليت استوحى منها أغلُب العاملني يف جمال املسرح التفاعلي ".. وغري املمثلني

ساً جلمالية مغايرة ولوظيفة جديدة للمسرح كما اقرتَح أشكاالً مسرحية فيما بعد، يضع بوال أس

 .جديدة منها املسرح اخلفي، ومسرح اجلريدة وغريها

رائد املسرح التفاعلي يف األدب  )charles deemer "تشارلز دمير"ويعدّ       

سلوب يف الكتابة ابتدع هذا األ" الغريب بال منازع ، وهو أول من كتب يف هذا اجلنس األديب بل 

يف أوساط ) HTML( األدبية قبل ظهور شبكة االنرتنيت وانتشارها، وقبل معرفة لغة

أول مسرحية تفاعلية  )château de mort ( )صر املوتق(مسرحية فكانت  6"احلاسوبيني

خلروج عن املألوف جبعله مشاهد واالتجديد املغامرة  فجاءت حبلى بروح 1985سنة ترى النور 

 .ة متزامنة، حتدث يف الوقت نفسه، بعيدا عن اخلطية والرتاتبيةاملسرحي

 : هاتوتمظهر  أسس المسرح التفاعلي: ثالثا

 :ينهض املسرح التفاعلي على فكرتني أساسيتني مها           

، فهو مسرح موجه يف ااختالف هذا املسرح عن املسرح التقليدي من حيث كونه مؤدجل -

  .له خطا إيديولوجيا معينا اً مبعىن أنّ األساس سياسياً أو اجتماعي

من حيث عالقته باجلمهور، فهو يتعامل مع املتفرج بطريقة خمتلفة ألنه يعرف سلفا  -

 .الفئة املستهدفة من اجلمهور، ونوعية هذا املتفرج، ويتوجه إليه مباشرة مدركًا ما يريده منه
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ختتلف جذريًا عن املسرح  ؛املسرحيوشىت مكونات العرض  ،وعليه فإن عالقته باملؤسسة واملكان

  .التقليدي

أوًال املسرح التفاعلي التكنولوجي والذي يقوم : ملسرح التفاعلي يف نوعني مهاويتمظهر ا

 .به اجلمهور باالعتماد على السينوغرافيا

وثانيهما مسرح املتفرج وهو املسرح الذي يشارك فيه املتفرج، حيث يتحول املتفرجون  

العرض، وقد يتحول أحدهم إىل شخصية رئيسية، أي أن تكون للجمهور  إىل شخصيات داخل

مشاركة قد تغري مسار احلبكة، من خالل التصويت على النهايات، وكأ�ا أشبه باحملاكمة، حيث 

  .يظهر التداخل بني اجلمهور واملمثلني على خشبة املسرح بشكل واضح

سرح التفاعلي، ومنها وأكدت مي قوطرش أن هناك ظواهر مسرحية توزعت عن امل

مسرح املضطهدين، أو مسرح الندوة واملسرح اخلفي، وثالثاً مسرح اجلريدة وعرضت فيديو كنموذج 

ملسرح الندوة، الذي يقوم من أجل هدف بناء وتطوير التنمية الثقافية، ويعين أنه قد يعرض مشهداً 

يف سبيل إجياد حلول اجتماعية قصريًا حلادثة أو واقعة ما، مث يتم إيقاف العرض يف حلظة معينة 

 .ونفسية ملا قدم، كي يتخلص املمثل من املشكلة اليت عرضها خالل املشهد القصري هذا

ومن أنواع املسرحية التفاعلية، املسرح اخلفي ومسرح اجلريدة فاملسرح اخلفي أكثر تطوراً 

ير ردة فعل اجلمهور، أما مسرح من مسرح املضطهد، باعتباره قائمًا على صدمة املتفرج وتطو 

  7.اجلريدة فيتلخص يف قراءة األخبار والتعليق عليها من خالل العرض املسرحي

وهي أنواع وجدت يف الفضاء الرقمي فضاء خصبا تتفاعل فيه، مستغلة كل ما أتاحته 

  .التكنولوجيا والبيئة الرقمية من وسائط وآليات الكرتونية

 :والمسرح التقليديبين المسرح التفاعلي : رابعا

تنبين أسس املسرح التفاعلي على الرغبة والسعي إلخراج املسرح من قالبه التقليدي وهذا عرب 

  :مسارات ومستويات عدة منها

فهذا املسرح ال يـَُقدَُّم يف  صاالت العرض اخلاصة باملسرح التقليدية بل : المكان -1

من ذلك املسرحية التفاعلية اليت ألفها  يقدم يف مكان حقيقي، تتحرك فيه األحداث بانسيابية

 )château de mort ( )صر املوتق(بــــــواملعنونة  charles deemer "تشارلز ديمر"
مكان حقيقي وليس خشبة مسرح هيئت ألن " وهو   )pittock(اليت جرت أحداثها يف قصر8
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ركانه، توجد شخصيات تبدو كقصر، واألحداث جتري يف �وه، وغرفه، وممراته، ويف كل ركن من أ

تؤدي دورا، وإذا تركت إحدى الشخصيات هذا الركن، فإن ذلك ال يعين أ�ا تغادر املسرحية، إ�ا 

فقط تغادر ذلك املكان إىل مكان آخر، وبإمكان املشاهد الذي يهمه أمر هذه الشخصية 

وهكذا  9"اللحاق �ا إىل املكان اجلديد الذي ستتجه إليه ليعرف ماذا سيحدث معها هناك

  .فاملكان جزء من الواقع حقيقي وغري مفتعل

وهو مجهور فاعل ومشارك ومساهم يف العمل املسرحي، يراهن على  :الجمهور -2

االرجتالية يف تأثيث هذا العمل الفين، و�ذا فهو َيْكِسُر العالقة املتفق عليها واليت تفصل بني املمثل 

حبيث يبدو أنَّ على املتفرج أن يتورط يف اللعبة . واملتلقي واملتفرج وبني اخلشبة والصالة وبني املرسل

 .املسرحية يف كل مراحلها 

بعد أن كان اخلروج عن النص إشكالية قد تؤدي بصاحبها إىل  :وظيفة المسرح -3

السجن أو دفع غرامات يف البالد العربية على سبيل املثال، أصبح  املسرح التفاعلي قائما على 

، بإجياد املواضيع اليت تشده )أي متعة املتلقي(للعب، واحملافظة على مبدأ املتعة مبدأ االرجتال وا

  .وتعنيه،  من أجل فتح حوار مع متلقيه

هذا احلوار الذي تغلب عليه االنطباعية واآلنية، جيعل من املسرحية التفاعلية حقال 

طروحة، وبالتايل فال وجود خصبا للتعديالت اليت يراها املتلقي، ويف ذلك تطويٌر يف املواضيع امل

أصًال للنص التقليدي واملوضوعات اليت تعرض تكون هلا عالقة مباشرة باألمور احليوية اليت يعيشها 

 .املتلقي

 .انطالقًا من هذه األسس األولية تعددت صيغ هذا املسرح وأشكاله باختالف الزمان واملكان

 jeuوم اللعب، اللعب الدرامييف املقابل تطورت بعض املفاهيم كلعبة األدوار ومفه

dramatique... اخل .  

 بدرجة أكرب،وبََدَأ هذا التطور يدخل على مفهوم التعليم وبناء الشخصية، وارتبط 

وهو ُيستخدم يف ا�االت ). ضمن اجلماعة بالتأكيد(بالتوجه إىل املتلقي الفرد وصوًال إىل فرديته 

  10. املدارس واإلصالحيات وغريهاالرتبوية والنفسية واالجتماعية والسياسية يف

أفاد املسرح املعاصر من التقنية احلديثة واملتمثلة بالتكنولوجيا الرقمية بشكل جيد، وقد 

وذلك عن طريق املزاوجة بالعمل بني برجميات الكمبيوتر، وسينوغرافيا العرض املسرحي، وال سيَّما 
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ملسرح باملسرح الرقمي أو املسرح على املستوى احلسي والبصري، فأطلق على هذا النوع من ا

االفرتاضي وألجل إخراج عرض مسرحي رقمي أو افرتاضي كان ال بد من إنتاج بيئة للواقع 

قادرة على إنتاج بيئة للواقع االفرتاضي   (Software)�يئة برامج  وهذا حيتاج إىل ،االفرتاضي

وحتويله , ذه البيئات االفرتاضيةميكن التحرك داخلها بصرياً إذ تستطيع خلق تعايش واندماج مع ه

 ،وُمضافًا إىل أنه ال بَّد من توافر املمثلني االفرتاضيني, إىل بيئة تعطيبنا إحساسًا باحلقيقة والواقعية

أو الرقميني وهم شخصيات ومهية يتم التحكم �م من خالل برامج يديرها أشخاص ذوو خربة 

   .ودراية بربجميات الكمبيوتر

للتقنية يف صناعة وتشكيل الفضاء  اجديد ايـُّعد الكمبيوتر منوذجوعلى هذا األساس 

   :ذلك الفضاء على املرتكزات التالية اتِّكاءاملسرحي وإمكانية تأثيثه بعد 

  الممـثل/النظام التقني /الكمبيوتر/المصمم   / المخرج/الفضاء المسرحي 

 .سينوغرافيا العرض المسرحي/ العالم االفتراضي  /العالم الواقعي

أما املصمم فهو الذي  ؛حبيث أن املخرج يكون هو صاحب الرؤية والتصور الذهين

حياكي  اواقعي اوالذي يعترب مكون ،حياكي رؤية املخرج حبيث يوفر فضاء حماكاتيا افرتاضيا للممثل

 ؛التصور الذهين للمخرج، واحملاكايت هنا هو عني احلاجة املعرفية باالفرتاض والتحقق واالكتشاف

ن حناكي األشياء وفق افرتاض ما ونتحقق من سري هذا االفرتاض مبا يتم فرزه من نتائج أي حن

  .وبالتايل االكتشاف أما النظام التقين فيشمل الكمبيوتر زائدا الربجميات

ميكن القول بأن املسرح وفق التقنية الرقمية هو فن وسائط هندسة  ؛إذن بعد هذا 

فيتعرض إىل سيل من املعطيات احلسية  ؛مر وال يتخيلالسلوك البشري ألن املتلقي هنا ينغ

االفرتاضية واليت تضعه يف حالة انغمار كامل يف الفضاء االفرتاضي فيتعرض لرسائل انفعالية 

وعاطفية وحسية تعيد برجمة نشاطه السلوكي وتصل لغايات اخلطاب الدرامي إىل منتهاه بالتأثري 

ح الرقمي أداة هلندسة السلوك البشري وخري دليل على العميق باملتفرج وهذا ما جيعل من املسر 

هذا من جانب ومن جانب آخر . …ذلك األلعاب التفاعلية املأخوذة عن أفالم وروائع عاملية

باإلمكان توظيف هذه التقنية كأداة رائدة يف التعليم والرتبية واملؤسسات الرتبوية ملا متتلك من قدرة 

 11.يف هندسة السلوك البشري

  :من اخلصائص لعل أمهها اتاحت املسرحية الرقمية عددوقد أ
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: حتقيق دراما بصرية مغايرة على عدة مستويات أبرزها مستوى األداء -

حيث أزيح املمثل الرئيسي عن مكانته وغدا جمرد أداة  تشبه بقية األدوات 

  .واألجهزة ذات البعد السمعي البصري املؤطرة للفعل املسرحي

لواقعية يف العمل، سواء بإجراء مشاهد رقص توفري مناخ املشهدية ا -

حماولة إتاحة الفرصة ).. رؤيته(لتحقيق ما يرجوه املخرج " اإلضاءة"وغناء، توظيف 

 ).. أو الديكور(التلقي يف جتسيد فكرة املسرحية " مكان"لتوظيف 

والعنصر البشرى ) أجهزة احلاسوب/جهاز(املزج بني اآللية  -

تفاعل الثقافات حيث .. كة اجلمهور املشاهد أيضاوكذا مشار ) املمثلون/املمثل(

.. جتاوز مشكلة اللغة.. قاعة العرض ميكن أن تصبح يف مكانني على األقل

، كل هذا يغدو نتيجة واقعية للثورة التكنولوجية وتوافر البيئة الرقمية على 12 "وغريها

ا وخدمة اآلليات اليت ختدم توجه التصاق األدب بالتكنولوجيا وتواشج مواضيعهم

 .بعضهما لبعض

  خاتمة

لقد جاءت املسرحية التفاعلية لتعزز مكانة املتلقي ليغدو هو املاسك       

لزمام سري أحداث النص، وهو املسيـُِّر هلا وليس املَسيـَُّر، وهلذا سينتهي من قراءة املسرحية 

سرحية مستخدٍم آخر، وهو ما تتميَّز به امل/ على حنو خيتلف عّما انتهى إليه متلقٍّ 

، فروح النصوص التقليدية املقولبة واليت تكون أقرب إىل الثبات واجلمودب مقارنةالتفاعلية 

احليوية والتجديد تسري يف أوصال املسرحية التفاعلية؛ فال جمال للرتابة وامللل، بل التوق 

  .حدود إىل االنعتاق واحلرية حنو عامل بال

  :ويف اخلتام لنا أن نقول

 كنولوجيا كان هلما صدى واسع يف ظهور أن العوملة والت

 .أجناس أدبية جديدة تواكب األجناس األدبية التقليدية

 مع كسر اجلدار  ،ول املتفرج إىل مشارك وحماور يف الوقت نفسهحت

الرابع الذي يعزل فضاء املسرح عن فضاء اجلمهور، بالتخلص من املتفرج امللقن 

 .الصامت
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 املتفرج يف  -توريط  -لة إلدخال حماو هي  ة املسرحية التفاعليةغاي

واجرتاحه �ايات وحتويالت وحلول  احلالة املسرحية عرب اقرتاحه اللعب داخل املسرحية

 .للنص املسرحي، من أجل املشاركة يف إنتاج احلالة االجتماعية

 ظهور أسلوب املضاعفة الذي يعين املزج بني األداء احلي املباشر 

دام األضواء واخللفيات املتحركة واإلحياءات اليت للمثل واألداء عرب وسيط باستخ

 .تكمل عمل املمثلني من موسيقى وألوان متحركة ومتماوجة

  حتول الفضاء من مكان مادي ملموس، ثابت يف الزمن إىل فضاء

  spacecyberافرتاضي

 على مستوى اإلبداع والتلقي مما جعل  تأثري األمية الرقمية

رغم جناحها يف فرض ، العريب ال تزال تراوح مكا�ا املسرحية التفاعلية يف العامل

 .نفسها يف العامل الغريب

  

  

  :هوامش
                                                           

أو  ، شبكة األلوكة2016/ 1، املستوى النظري، ط1ج ،األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق: مجيل محداوي  1

-http://www.arab على موقع احتاد كتاب االنرتنيت العرب، على املوقع

ewriters.com/booksFiles/12.pdf  
 ، ص2006/ 1ط. املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب ،يمدخل إىل األدب التفاعل :فاطمة الربيكي  2

165.  

العلم يف منظوره اجلديد، ترمجة كمال خاليلي، سلسلة عامل املعرفة : ستانسيو.م و جورج ن. غروس، روبرتأ   3 

  .46، ص1989للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  ، ا�لس الوطين134
  .99، ص يمدخل إىل األدب التفاعل :فاطمة الربيكي  4
  .161املرجع نفسه، ص : ينظر 5

.102، ص املرجع نفسه  6  
 عامل وأهداف املسرح التفاعلي«مي قوطرش تقرأ :  ينظر  7

http://www.alittihad.ae/details.php    
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What is Hypertext ;1994 http /www ibiblio.org/C Demeer/ 

hypertext.htm. 
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 :املسرح أبو الفنون على  املوقع: ينظر 10 

etheatre/posts/815604541876538:0https://www.facebook.com/soufian    

، 12/04/2014:متت الزيارة  يوم): على اخلط(؛  التقنية الرقمية واملسرح. عماد هادي اخلفاجي: ينظر 11   

  http://www.alfurja.com  :متوفر على العنوان
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